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چکیده

هــدف اصلــی ایــن نوشــتار شناســایی عوامــل مؤثــر در توســعۀ گردشــگری
و شــادی شــهر یــزد اســت .رویکــرد ایــن پژوهــش مبتنــی بــر روششناســی کیفــی
اســت و جمــعآوری اطالعــات از طریــق مصاحبــۀ عمیــق نیمهســاختارمند و
تجزیهوتحلیــل آنهــا نیــز براســاس تحلیــل محتــوا انجــام شــده اســت .جامعــۀ
آمــاری ایــن پژوهــش را  15نفــر از اســتادان دانشــگاه یــزد (متخصصــان) 15 ،نفــر از
شــهرداران و کارکنــان شــهرداری (مدی ـران شــهری) و  12نفــر از کارشناســان تــور و
خدمــات گردشــگری (مدیـران گردشــگری) تشــکیل میدهنــد .درمجمــوع 42 ،نفــر
بــه روش نمونهگیــری هدفمنــد انتخــاب شــدند .محتــوای مصاحبههــا ،طــی ســه
مرحلــۀ رمزگــذاری ،اســتخراج شــد .بــا توجــه بــه تحلیــل مصاحبههــا ،میتــوان
ادعــا کــرد کــه همزمــان دو گرایــش مکمــل وجــود دارد :از ی ـک طــرف ،ش ـرایط و
ویژگیهــای مقصــد باعــث توســعۀ گردشــگری میشــود ،از طــرفدیگــر ،توســعۀ
گردشــگری بــا شــادی ارتبــاط مســتقیم دارد کــه آن نیــز بــه بســتر و محیــط وابســته
اســت .بنابرایــن ،میتــوان ادعــا کــرد کــه چرخ ـهای بیــن آنهــا وجــود دارد4.

مقدمه
انقــاب صنعتــی ،کــه در اواخــر قــرن هجدهــم آغــاز
شــد ،بــا توســعۀ شهرنشــینی و افزایــش اوقــات فراغــت،
زمینههــای توســعۀ گردشــگری را فراهــم آورد (ایمانــی
و داغســتانی .)23 :1392 ،طبــق آمــار ســازمان جهانــی
گردشــگری ( ،)2011در ســال  ،2010حــدود  51درصــد
مســافرتهای بینالمللــی بــا هــدف تفریــح و گــذران
تعطیــات 15 ،درصــد بــا اهــداف تجــاری 27 ،درصــد بــا
اهــداف مذهبــی ،ســامت و دیــدار دوســتان و آشــنایان و
بقیــه بــا اهدافــی دیگــر انجــام شــدهاند .بــا توجــه بــه انگیــزۀ
اولیــۀ ســفر کــه فـرار از کارهــای روزمــره ،اســتراحت ،آرامــش
و لــذت اســت ،گردشــگران در انتخــاب مقصــد بــه مســئلۀ
شــادی بســیار اهمیــت میدهنــد .پــس ،بــا داشــتن محیطهــا
و فضاهــای ســرزنده بههم ـراه شــهروندان شــاد ،زمینــه ب ـرای
جــذب گردشــگران و توســعۀ گردشــگری فراهــم میشــود

کــه بــرای پایــداری مقصدهــای گردشــگری و برآوردهکــردن
انتظـ�ارات گردشـ�گران بسـ�یار مهـ�م اسـ�ت (Koutoulas,
 .)2004بنابرایــن ،شــهرها بایــد بــه چیــزی فراتــر از طراحــی
ســاختمان و شــبکۀ رفتوآمــد بیندیشــند .بایــد فضاهایــی
خلــق شــوند کــه بــا نیازهــای امــروزی مطابقــت داشــته باشــند
( )Lynch, 2010: 108-109و فضاهایــی شــاد بــرای
تمامــی ســاکنان و گردشــگران فراهــم شــود.
امــروزه دســتیابی بــه شــادی بــه یکــی از اهــداف مهــم
جامعـ�ۀ مقصـ�د تبدیـ�ل شـ�ده اسـ�ت ( .)Kluger, 2013بــر
ایــن اســاس ،ارائهدهنــدگان خدمــات گردشــگری در مقصــد
بایــد نیازهــای گردشــگران و عوامــل تأثیرگــذار در شــادی
آنهــا را شناســایی کننــد .بــا وجــود اینکــه گردشــگری
یکـ�ی از مهمتریـ�ن حوزههـ�ای زندگـ�ی اسـ�ت (McCabe
& Johnson, 2013; Neal et al.,1999; Lee et al.,
 )2018و شــادی گردشــگران یکــی از عوامــل اصلــی توســعۀ
گردشــگری اســت ،هنــوز عوامــل مؤثــر در توســعۀ گردشــگری

 .1دانشآموختۀ دکتری جغرافیا و برنامهریزی شهری دانشگاه یزد.
 .2دانشیار گروه جغرافیا و برنامهریزی شهری دانشگاه یزد (نویسندۀ مسئول)؛ .mrezaei@yazd.ac.ir
 .3استادیار جامعهشناسی دانشکدۀ علوم اجتماعی و اقتصادی دانشگاه بوعلی سینا همدان.
 .4این مقاله از رسالۀ دکتری پریوش اورکی با عنوان «ارائۀ الگوی توسعۀ گردشگری با تأکید بر شهر شاد (مورد مطالعه :شهر یزد)» به راهنمایی دکتر محمدرضا رضائی در
دانشگاه یزد استخراج شده است.
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شناس��ایی نش��دهاند (Voigt et al., 2010; Gillet et al.,
 )2016و بــه تأثیــر مقصــد شــاد در توســعۀ گردشــگری
چن��دان توج��ه نش��ده اس��ت (Ashworth & Page,
 .)2011: 7بنابرایــن ،بــا توجــه بــه اهمیــت مقصدهــای
گردشــگری شــاد و شناســایی و تقویــت عوامــل مؤثــر در
شــادی گردشــگران ،امیــد اســت تعــداد گردشــگران در ایــن
مقصدهــا بیشــتر شــود.
ایــران بــرای عبــور از اقتصــاد تکمحصولــی بایــد
هماننــد دیگــر کشــورها بهســمت بزرگتریــن و مهمتریــن
صنعــت جهــان پیــش رود و ،از ایــن راه ،درآمــد کســب
کنــد .امــا ،بــا وجــود فعالیتهایــی کــه بســیاری از مقاصــد
گردشــگری در عرصــۀ جــذب گردشــگر بهدلیــل وجــود
جاذبههــای گردشــگری متنوعشــان انجــام دادهانــد ،جایــگاه
گردشــگری مــا در رتبهبنــدی میــزان شــادی بســیار پاییــن
اســت .طبــق نظرســنجی انجامشــده در ســال ،2018
ای ـران رتبــۀ  106را از بیــن  156کشــور جهــان کســب کــرده
1
اســت .همچنیــن ،براســاس پژوهشهــای مؤسســۀ گالــوپ
( ،)2013ایرانیــان دومیــن مــردم غمگیــن جهانانــد.
بنابرایــن ،ب ـرای توســعۀ انســانی ،بهمنزلــۀ مهمتریــن بخــش
توســعۀ گردشــگری ،بایــد ارائــۀ خدمــات بــه گردشــگران بــا
رویک��رد ش��ادکردن آنه��ا هم��راه باش��د (.)Croes, 2011
بــا ارتبــاط منطقــی بیــن فضاهــای شــاد و گردشــگر میتــوان
گردشــگری را بهســمت توســعۀ پایــدار پیــش بــرد و آن را
در صــدر فعالیتهــای توســعه قــرار داد .بنابرایــن ،بــرای
توســعۀ گردشــگری در ای ـران بایــد ،در مرحلــۀ اول ،شــهرها
می ـزان شــادی باالیــی داشــته باشــند (شــهر شــاد) .براســاس
مطالعاتــی کــه در زمینــۀ شــادی در شــهر یــزد انجــام شــده،
ابعــاد اجتماعی ـ فضایــی در شــادی شــهر یــزد تأثیرگــذار
بودهانــد (اورکــی و دیگ ـران .)19 :1398 ،پژوهــش دیگــری
در ایــن زمینــه نشــان میدهــد کــه ایــن شــهر از دیگــر
شــهرهای ایـران نشــاط و شــادابی کمتــری دارد ،2درحالیکــه
شــهر یــزد پیشــینۀ تاریخــی غنــی و پربــاری دارد و بافــت
تاریخــی آن ،در ســال  ،1384بهمنزلــۀ یکــی از آثــار ملــی
ایــران بهثبــت رســیده اســت .همچنیــن ،بهدلیــل معمــاری
ارزشــمند و بافــت ســنتی دســتنخوردۀ آن ،در تیــر ســال
 ،1396در فهرســت میــراث جهانــی یونســکو ثبــت شــده
اســت .بنابرایــن ،اگرچــه این شــهر ،از نظــر بافــت و معماری،
ظرفیــت بالقــوۀ فراوانــی بــرای جــذب گردشــگر دارد،
ت و خدمــات نامناســب
فضاهــای شــهری بـیروح ،زیرســاخ 
در زمینــۀ ســرگرمی و تفریــح و فقــدان فضاهــای اجتماعــی آن
موجــب شــدهاند کــه ایــن ظرفیــت نادیــده گرفتــه شــود .ب ـه
همیــن دلیــل ،پژوهــش حاضــر بهدنبــال پاســخگویی بــه
1 Galop
2. http://jamejamonline.ir

ایــن پرســش اســت کــه عوامــل مؤثــر در توســعۀ گردشــگری
و شــادی در شــهر یــزد کدامانــد .ازآنجاکــه هــدف ایــن
پژوهــش شناســایی کیفــی عوامــل بومــی مؤثــر در زمینــۀ
مــورد مطالعــه در شــهر یــزد اســت ،در مطالعــات بعــدی،
ایــن عوامــل (در محــدودۀ مــورد مطالعــه) از نظــر ّ
کمــی
ارزیابــی و مطالعــه میشــوند.
بیشــتر مطالعــات مربــوط بــه گردشــگری مســئلۀ تأثیــر
اقتصــادی و اجتماعــی گردشــگری در ســاکنان را بررســی
کــرده و پژوهشهــای معــدودی نیــز دربــارۀ ارتبــاط بیــن
گردشــگری و شــادی در کشــورهای توســعهیافته مطالعــه
کردهانــد .امــا در کشــورهای درحالتوســعه ماننــد ایــران
هنـ�وز چنیـ�ن مطالعاتـ�ی انجـ�ام نشـ�ده اسـ�ت .لیـ�و (،)2013
در پژوهشــی بــا عنــوان «شــادی و گردشــگری» ،بــه ایــن
نتیجــه رســید کــه گردشــگری و شــادی بــا هــم مرتبطانــد.
بــه بیانــی ،بــا توســعۀ مســتمر ایــن صنعــت ،شــادی افــراد
افزای��ش مییاب��د .آگپیت��و و هم��کاران ( ،)2013در
پژوهشــی بــا عنــوان «بررســی احســاس تجربــۀ گردشــگران»،
بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه تجربـۀ گردشــگران در بازاریابــی
و مدیریــت مقصــد اهمیــت دارد .همچنیــنِ ،ســرویدیو و
رافول��و ( ،)2016در تحقیقــی بــا عنــوان «بررســی ارتبــاط
احساســات و تجربههــای گردشــگری» ،بــه ایــن نتیجــه
دســت یافتنــد کــه احساســات مهمتریــن بخــش صنعــت
گردشــگری و تجربــۀ ســفر اســت .بنابرایــن ،اگــر مدیــران
مقصدهــای گردشــگری میخواهنــد گردشــگران تجربــۀ
خــود را از مقصــد بــا احساســات مثبــت توصیــف کننــد،
بایــد تــاش کننــد بهتریــن تجربــۀ ســفر را بــه آنهــا ارائــه
دهن��د .چ��ن و ل��ی ( ،)2018در پژوهشــی بــا عنــوان «آیــا
مقصــد شــاد گردشــگران را شــاد میکنــد؟» ،بــه ایــن
نتیجــه رســیدند کــه تصویــر مقصــد بــا رضایــت از زندگــی
و بــا شــادی رابطــۀ مثبــت دارد .ایــن نتایــج بــرای بهبــود
عملکـ�رد و افزایـ�ش رقابـ�ت در مقصـ�د بسـ�یار مهمانـ�د .لـ�ی
( ،)2018در پژوهشــی بــا عنــوان «ســفر چگونــه افــراد را
شــاد میکنــد؟» ،بــه ایــن نتیجــه رســید کــه هــدف همــۀ
انس��انها دس��تیابی ب��ه ش��ادی اس��ت .ش��ووال (،)2018
در مقالــهای بــا نــام «در کنفرانــس بینالمللــی برنامهریــزی
ـط
شــهری و مصــرف گردشــگری» ،ســه عامــل بــه نــام محیـ ِ
فیزیکــی ،دسترســی و قیمــت را در بازدیــد مجــدد گردشــگران
از یــک مقصــد بررســی کــرد .محیــط فیزیکــی میتوانــد
رضایــت گردشــگران را پیشبینــی کنــد و قیمــت و دسترســی
در بازدیــد مجــدد گردشــگران تأثیرگذارنــد.
بــا توجــه بــه مطالعــات موجــود ،درمییابیــم ،در
خصــوص توســعۀ گردشــگری و شــادی ،مطالعــات فراوانــی
انجــام شــده اســت ،ولــی هرکــدام ایــن دو موضــوع را جداگانه

تأثیر ارتقای مؤلفههای شهر شاد در توسعۀ گردشگری شهر یزد

1. Radewan

توسعۀ گردشگری و شادی
شــادی را میتــوان رشــتهای علمــی درنظــر گرفــت
ک��ه ب��ه دان��ش گردش��گری توج��ه میکن��د (& Bimonte
 .)Faralla, 2016; Kim et al., 2015همانطورکــه
شــادی در ســامت عمومــی تأثیرگــذار اســت ،در گردشــگری
هــم جایــگاه مهمــی دارد .در ســالهای اخیــر ،پژوهشهــای
بیشــتری در خصــوص ارتبــاط بیــن گردشــگری و شــادی انجام
ش��دهاند ( .)Kim et al., 2013برخــی مطالعــات نشــان
دادهانــد کــه تأثیــر مقصــد در شــادی گردشــگران کوتاهمــدت
اســت .در مطالعاتــی نیــز بیــان شــده کــه گردشــگری
میتوانــد رضایــت طوالنیمــدت گردشــگر را افزایــش دهــد
( .)Nawijn et al., 2010شــادی گردشــگران بــا رضایــت
از زندگــی و شــادکامی شــکل میگیــرد کــه ایــن دو بــا
تجربـ�ۀ گردشـ�گری ارتبـ�اط دارنـ�د (;Kler & Tribe, 2012
Knobloch et al., 2017; Gillet et al., 2016; Fritz
;& Sonnentag, 2006; Matteucci & Filep, 2017
 .);Diener, 2000مطالعــات گردشــگری ،در گذشــته ،مفهوم
شــادی بهمنزلــۀ بخشــی از رفــاه ذهنــی را بررســی کردهانــد.

سال یازدهم  ،شماره اول ،بهار 1401

شهر شاد
در ابتــدای قــرن بیســتم ،نظریههــای شهرســازی
کالبدمحــور بودنــد و بــه ابعــاد دیگــر شــهر کمتــر توجــه
میشــد .بنابرایــن ،برنامهریــزان شــهری بــه بخــش کالبــدی
شــهرها توجــه میکردنــد بــا ایــن تصــور کــه بــا حــل مســائل
کالبــدی میتواننــد بســیاری از مشــکالت شــهری را برطــرف
کننــد .بعــد از گذشــت چنــد دهــه ،اکنــون شــهرها بــا
مشــکالت اجتماعــی ،فرهنگــی و زیس ـتمحیطی مواجهانــد
( .)Snowdon, 2020: 11همچنیــن ،رونــد روزافــزون
زندگــی ماشــینی در حــال بلعیــدن احساســات ،انســانیت
و سـلامتی اسـ�ت (مازوچـ�ی و همـ�کاران.)121 :1391 ،
بنابرایــن ،بــا گســترش شــهرها و مســائل حاشــیهای ،آنچــه در
هیاهــوی شهرنشــینی جســتوجو میشــود شــادی عمومــی
اســت (کیــا و امیــری .)133 :1392 ،از طرفــی ،شــهروندانی
کــه بــرای فکرکــردن بــه خــود و نیازهایشــان فرصــت کمــی
دارنــد بهشــدت مســتعد افســردگیاند (حاج ـیزاده میمنــدی
و تــرکان .)58 :1394 ،اگرچــه بخــش عمــدهای از ایــن
افســردگی از شـرایط ســخت زندگــی شــهری و مدرنیتــه ناشــی
میشــود ،فضاهــای شــهری و کمبــود امکانــات تفریحــی و
شــادیآفرین نیــز در ایــن امــر بیتأثیــر نیســتند (افالکیــان،
 .)4 :1393بنابرایــن ،بیــن محیــط زندگــی و شــادی افــراد
ارتب��اط وج��ود دارد (.)Ballas & Dorling, 2013
از نظــر رادوان ،)2014( 1شــادی احساســی اســت
کـ�ه افـ�راد در محیـ�ط درک میکننـ�د (Ferreira & Moro,
 .)2010ازایـنرو ،شــهرهایی کــه امکانــات موردنیــاز مــردم را
فراهــم میکننــد میتواننــد در شــادی آنهــا تأثیرگــذار باشــند.
امــا بیتوجهــی بــه تغییــرات شــیوۀ زندگــی بــه اضطــراب و
تشــویش شــهروندان میانجامــد .افــرادی کــه در مناطــق
شــهری زندگــی میکننــد ،بهدلیــل شــیوۀ زندگــی ماشــینی،
از اضط��راب و افس��ردگی رن��ج میبرن��د (Bókony et al.,
 ،)2012درحالیکــه شــادی اضطــراب و بیماریهــای
مرتبــط بــا آن را کاهــش میدهــد.
ازآنجاکــه ویژگیهــای شــهر ماننــد دسترســی مــردم
بــه هنــر و ســرگرمی ،سیســتم حملونقــل عمومــی و
زیباییشناســی شــهر بســیار مهمانــد و ارتباطــات اجتماعــی
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بررس��ی و تحلی��ل کردهان��د .فق��ط چ��ن و ل��ی ( ،)2018در
مقالــۀ خــود ،هــم بــه توســعۀ گردشــگری پرداختـ ه و هــم شــهر
شــاد را بررســی کردهانــد .بنابرایــن ،نهتنهــا ایــن موضــوع
در ای ـران بررســی نشــده ،در کشــورهای پیشــرفته نیــز بســیار
محــدود بررســی شــده کــه نوبــودن ایــن پژوهــش را نشــان
میدهــد.

درونشــهری ،ویژگیهــای برنامهریــزی شــهری و حفــظ
حــوزۀ عمومــی نیــز با شــادی افـراد رابطــه دارنــد ،پژوهشــگران
مناطــق شــهری و سیاســت شــهری بــه موضــوع شــادی
توجــه کردهانــد .هــدف اصلــی برنامهریــزی شــهری خلــق
شــهرهایی اســت کــه میتواننــد مکانهــای مطلوبتــری
بـرای زندگــی (صادقــی )2 :1380 ،و تأمیــن رفــاه شهرنشــینان
از طریــق ایجــاد محیطــی ســالمتر ،دســترسپذیرتر،
اثرگذارتــر و دلپذیرتــر باشــند .همچنیــن ،در برنامهریزیهــای
شــهری بــه محیطهــای زیبــا ،امــن ،مناســب ،ســرزنده و
جــذاب بــرای آرامــش و شــادی شــهروندان توجــه میشــود
(ویســی و قیســوندی .)17 :1390 ،درواقــع ،از عوامــل مهــم
شــادی کیفیــت برنامهریــزی شــهری اســت کــه موجــب
واکنــش فــرد بــه محیــط میشــود (اوینــگ و هنــدی:1391 ،
 .)82پژوهشــگران بــرای اندازهگیــری شــادی از عوامــل
گوناگونــی اســتفاده کردنــد کــه محیــط زندگــی در همــۀ
آنهـ�ا تأثیـ�ر دارد ( .)Ballas, 2013بــرای مثــال ،هوانــگ
و همــکاران نیــز تأییــد کردهانــد کــه عوامــل محیطــی در
ش��ادی و کیفی��ت زندگ��ی ش��هروندان مؤثرن��د (& Huang
 .)Humphreys, 2012بــا درنظــر گرفتــن ارتبــاط بیــن
شــادی و شــاخصهای شــهر ،میتــوان عوامــل شــهر شــاد
را شناســایی کــرد .درواقــع ،شــهر شــاد بــه معنــی توانایــی
مکانهــا ب ـرای بهبــود کیفیــت زندگــی ،تأمیــن رفــاه و شــادی
ســاکنان و بازدیدکننــدگان (گردشــگران داخلــی و خارجــی)
اس��ت (.)Christina., 2018
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آنهــا تجربــۀ فــرد از گردشــگری را بــدون حضــور و تعامــل بــا
افـ�راد دیگـ�ر تعریـ�ف میکردنـ�د (;Nawijn & Mitas, 2012
 )Wagner et al., 2009و جایــگاه تعامــل اجتماعــی در
مطالعــات گردشــگری نادیــده گرفتــه میشــد .درحالیکــه
تجربــۀ فــرد از زندگــی در تعامــل او بــا دیگـران معنــا مییابــد
(.)Mitchell, Richard, and Frank Popham. 2008
متغیرهــای مداخلهگــری نیــز ممکــن اســت در رابطــۀ توســعۀ
گردشــگری ،شـرایط مقصــد و درک انســان تأثیرگــذار باشــند.
مقص��د در ج��ذب س��فر بس��یار مه��م اس��ت (& Filep
 .)Deery, 2010; Yuksel et al., 2010گردشــگر هنــگام
حضــور در شــهر بــا اف ـراد و فضاهــای آن روب ـهرو میشــود،
همزمــان فضاهــا و ابعــاد فیزیکــی آن را بررســی میکنــد
(Hayllar, Griffin, & Edwards, 2008a; Hayllar,
 )Griffin, & Edwards, 2008bو درک و شــناخت خــود
از افــراد و فضاهــا را از طریــق عکاســی ،روزنامههــا،
وبالگهــای ســفر ،وبگاههــای رســانههای اجتماعــی
ماننــد فیسبــوک ،کارت پســتال و ایمیــل ثبــت میکنــد
( .)Foltête & Litot, 2015کانت��ر ( ،)1997بــرای درک
احســاس بازدیدکننــدگان از مــکان ،ســه مؤلفــۀ بههمپیوســته
محیــط ،محیــط فیزیکــی و فعالیتهــای موجــود و قابلاج ـرا
در مقصــد بــرای بازدیدکننــدگان را برمیشــمرد .رضایــت
گردشــگر از خدمــات ارائهشــده در مقصــد و ســفر در
ش��ادی او تأثی��ر دارد ( .)Filep, 2014درواقــع ،بــا بهبــود
زیرســاختهای الزم ماننــد مــکان اســتراحت ،فضاهــای
رفتوآمــد ،هتلهــا ،رســتورانها و جشــنوارهها بــرای
گردشــگران ،نهتنهــا زمینــۀ توســعۀ گردشــگری فراهــم
میشــود و احســاس رضایــت و تجربــۀ خــوب در گردشــگران
تولیــد میشــوند ،فضاهایــی مناســب و شــاد ب ـرای گذرانــدن
اوقــات فراغــت شــهروندان ســاکن در آن مقصــد نیــز فراهــم
پدیــد میآینــد کــه نشــاط و شــادی ســاکنان آن شــهر را
ف دیگــر ،فضاهــای شــاد بــا مکانهــای
افزایــش میدهنــد .از طــر 
اجتماعپذیــر در جــذب گردشــگران تأثیــر مثبــت دارنــد.
روششناسی
ایــن پژوهــش مبتنــی بــر پارادایــم تفســیرگرایی و بــه
شــیوۀ کیفــی انجــام شــده اســت .شــیوۀ جم ـعآوری دادههــا،
در ایــن بخــش ،از نــوع مصاحبــۀ نیمهســاختاریافته اســت
کــه بــا اســتفاده از «راهنمــای مصاحبــه» انجــام شــده اســت.
روش نمونهگیــری در ایــن تحقیــق از نــوع نمونهگیــری
هدفمنــد بــا حداکثــر تنــوع یــا ناهمگونــی اســت .دلیــل
اســتفاده از ایــن روش ایــن اســت کــه پژوهشــگر انــواع
خاصــی از مــوارد را درنظــر گرفتــه اســت .نمونهگیــری تــا
رســیدن بــه اشــباع نظــری ( 42نمونــه) ادامــه یافــت .در ایــن

پژوهــش ،ســؤالهای مصاحبــه محققســاخت اســت و،
بــا توجــه بــه ادبیــات موجــود در زمینــۀ شــهر شــاد و توســعۀ
گردشــگری ،ســؤاالت زیــر بهدســت آمــد:
 .1شادی چیست؟
 .2شهر شاد چیست؟
 .3عوامل مؤثر در شهر شاد و شادی شهر یزد کداماند؟
 .4توسعۀ گردشگری چیست؟
 .5عوامــل مؤثــر در توســعۀ گردشــگری و توســعۀ
گردشــگری شــهر یــزد کدامانــد؟
بــا توجــه بــه جامعــۀ آمــاری ایــن مطالعــه ،بیشــتر
مصاحبههــای انجامشــده در دفتــر کار مصاحبهشــوندگان،
کــه محیطــی آرام و بیســروصدا بــود ،انجــام شــد .برخــی
مصاحبههــا نیــز در مکانهــای تاریخــی ،زمانیکــه افــراد
کمتــری حضــور داشــتند ،انجــام شــد .هــر مصاحبــه بیــن 30
دقیقــه تــا یــک ســاعت و  10دقیقــه بهطــول انجامیــد .روش
تجزیهوتحلیــل دادههــا ،در ایــن پژوهــش ،روش تحلیــل
محتــوا بــود .در پژوهــش حاضــر ،از نوعــی تحلیــل مضمــون
اســتفاده شــده کــه رمزگــذاری دادههــای گردآوریشــده را
برحســب ســه مرحلــۀ رمزگــذاری بــاز ،محــوری و گزینشــی
انجــام داد .بــرای تشــریح فراینــد تجریهوتحلیــل دادههــا
بایــد گفــت ،پــس از نوشــتن مصاحبههــا روی کاغــذ و تولیــد
دادههــای متنــی ،دادههــا بــا ارجــاع بــه ســؤالهای تحقیــق
بررســی و طبقهبنــدی شــدند .در مرحلــۀ اول یــا رمزگــذاری
بــاز ،متــن بـرای یافتــن مفاهیــم مکنــون در اطالعــات بررســی
شــد و ،بــا اســتفاده از رهیافــت مبتنــی بــر مقایســۀ ثابــت،
مفاهیــم اســتخراج شــدند .ب ـه عبــارت دیگــر ،پژوهشــگران
در ایــن پژوهــش بهدنبــال مــواردی بودنــد کــه مفاهیــم را
بازنمایــی کننــد و ،تــا زمانیکــه اطالعــات جدیــدی پیــدا
نشــد ،بــه ایــن کار ادامــه دادنــد .در ایــن مرحلــه ،تمــام
اطالعــات رمزگــذاری شــدند .زمانیکــه مجموعــهای از
مفاهیــم اولیــه اســتخراج شــد ،مفاهیــم مشــترک براســاس
مقایســههای ثابــت بیــن شــباهتها و تفاوتهــا در
قالــب مقولههــای مهــم دســتهبندی شــدند .ایــن همــان
فراینــد رمزگــذاری بــاز متمرکــز اســت .ســپس مقولههــای
مهــم براســاس ابعادشــان دســتهبندی شــدند و بــه نــگارش
درآمدنــد .بــه عبــارت دیگــر ،بایــد مقولههــای عمــده،
منطقــی و تحلیلــی و فهرس ـتوار ،پشــت ســر هــم بیاینــد و
رابطــۀ هرکــدام بــا دیگــری و ســپس بــا کل تعریــف شــود.
بــه ایــن مرحلــه «رمزبنــدی محــوری» گفتــه میشــود کــه
بــه تنظیــم تحلیلــی و منطقــی دادههــا کمــک میکنــد و
زمینــه را بــرای رمزگــذاری گزینشــی و اســتخراج مقولــۀ
هســتهای فراهــم میکنــد .ســپس ،مقولـهای بــا عنــوان مقولــۀ
«هســتهای» اســتخراج میشــود.

تأثیر ارتقای مؤلفههای شهر شاد در توسعۀ گردشگری شهر یزد

شادی
ابنســینا معتقــد اســت لــذت و شــادی دو یــار دیریــن
و دو همــراه همیشــگیاند .هــرگاه لذتــی پدیــد آیــد ،حالــت
انبســاط درونــی یــا شــادی هــم تحقــق مییابــد و هــرگاه
موجــود زنــده ماننــد انســان ،بــا شــر و آفتــی روب ـهرو شــود،
الــم یــا درد و بهدنبــال آن غــم و انــدوه هــم یــار او خواهــد
شــد .جــان الک 1اعتقــاد دارد شــادی مبتنــی بــر تعــداد وقایــع
لذتبخــش اســت (آیزنــک .)1378 ،از نظــر لوســیپ،2
شــادی هــدف زندگــی اســت .درواقــع ،او در خصــوص شــادی
زیباشــناختی ،یعنــی شــادیای کــه بــا تماشــای چیزهــای
خــوب و زیبــا در انســان بهوجــود میآیــد ،ســخن میگویــد.
متخصصــان معتقدنــد« :شــادی دو ُبعــد عینــی و
ذهنــی داردُ .بعــد عینــی از طریــق چهــره و حــاالت فــرد
بیــان میشــود .بــه عبارتــی ،وقتــی فــرد لبخنــد میزنــد،
میگوینــد شــاد اســت ،درحالیکــه ممکــن اســت شــاد
نباشــدُ .بعــد ذهنــی از درون فــرد و رضایــت او از زندگــی
حاصــل میشــود .اگــر در فــردی احســاس رضایــت بــا لــذت
ترکیــب شــود ،میگوینــد شــاد اســت ،درحالیکــه ممکــن
ً
اســت چهــرۀ او ایــن شــادی را نشــان ندهــد ،ولــی ذاتــا شــاد
باشــد .مفهــوم شــادی یعنــی گرهخــوردن احســاس رضایــت بــا
حــاالت شــادی ،وجــود هیجانهــای مثبــت ،اطمینانخاطــر
1. John Locke
2. Losib

سال یازدهم  ،شماره اول ،بهار 1401

یافتههای پژوهش
در ایــن مطالعــه ،بــا  42نفــر از متخصصــان ،مدیــران
شــهری و مدی ـران گردشــگری در خصــوص شــادی و توســعۀ
ً
گردشــگری عمیقــا مصاحبــه شــد .از بیــن اف ـراد مزبــور 15 ،نفــر
متخصــص (اســتادان دانشــگاه یــزد) 15 ،نفــر مدیـران شــهری
(کارشناســان شــهرداری و شــهرداران) و  12نفــر مدیــران
گردشــگر (مســئوالن خدمــات و تورهــای گردشــگری) درنظــر
گرفتــه شــدند .در مرحلــۀ رمزگــذاری بــاز ،ایــن تعــداد رمــز
( )350اســتخراج شــد .پــس از ادغــام آنهــا و مقایســۀ
رمزهــای مشــترک ،مرحلــۀ دوم ،کــه همــان رمزگــذاری
محــوری اســت ،بهدســت آمــد و درنهایــت رمزهــای گزینشــی
زیــر اســتخراج شــدند:
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در بحــث ارزیابــی تحقیــق کیفــی ،بــه مســئلۀ اعتبــار
بیشــتر از قابلیــت اطمینــان توجــه میشــود .در ایــن تحقیــق،
ســاختههای حاصــل از فراینــد تجزیهوتحلیــل دادههــا بــا
ســاختههای اعضــای جامعــۀ مــورد مطالعــه مقایســه شــد
و رمزهــای استخراجشــده از تحلیــل بــه افــراد متخصــص
ارائــه شــد تــا رمزهــا را ارزیابــی کننــد و ،در صــورت ابهــام یــا
مخالفــت بــا رمزهــا ،دربــارۀ آنهــا بحــث کننــد.

از آینــده ،تأمیــن نیازهــای اولیــه و امنیــت و رضایــت از کیفیــت
زندگــی .درواقــع ،شــادی مجمــوع احساســات درونــی فــرد بــه
کارهــای روزمــره ،وجــود عواطــف مثبــت و میــزان رضایــت
از زندگــی اســت .البتــه ،بعضــی انســانها از نظــر ژنتیــک
شــادتر از دیگرانانــد .بــهعبــارت دیگــر ،وقتــی نیازهــای اولیــۀ
اف ـراد ماننــد مســکن ،تفریــح و دسترســی آســان بــه شــغل در
محیــط ،بــدون مشــکل و بــا حداقــل تــاش ،بــرآورده شــود،
افــراد در مقابــل زندگــی در آن محیــط احســاس مســئولیت
میکننــد .شــادی ســطحی ،کــه احســاس زودگــذری اســت
کــه براثــر بــروز حادثــهای رخ میدهــد و نشــانههایش در
فــرد آشــکار اســت ،بهمــرور فروکــش میکنــد .گرســنگی و
ســیری احساســی کــه در همــۀ انســانها وجــود دارد ممکــن
اســت در طــول روز چندیــن بــار اتفــاق افتــد .شــادی عمیقتــر
بــه فرهنــگ ،ش ـرایط و ســبک زندگــی هــر فــرد بســتگی دارد؛
احساســی ماندگارتــر کــه مدتهــا داخــل ذهــن و قلــب
میمانــد» (برگرفتــه از مصاحبــۀ شــمارۀ  1تــا .)15
مدیــران شــهری معتقدنــد« :شــادی تعریــف عــام و
خــاص دارد .شــادی عــام بــه ایــن معناســت کــه مــردم شــاد
باشــند ،همدیگــر را ببیننــد و بـه هــم محبــت کننــد .این شــادی
بــا برگ ـزاری جش ـنها و رویدادهــا اتفــاق میافتــد و مقطعــی
اســت .شــادی خــاص احساســی درونــی اســت .بـرای مثــال،
انســانها در دنیــای خــود بــا خاط ـرات و عالیقشــان شــادند.
ایــن نــوع شــادی را میتــوان تعمیــم داد و بــه شــهر منتقــل
کــرد؛ احســاس آرامشــی کــه در همــۀ افــراد وجــود داشــته
باشــد ،همدیگــر را آزار ندهنــد و رضایــت درونــی داشــته
باشــند .افــراد اجتماعپذیــر شــادی خــود را تقســیم میکننــد
و از شــادی خــاص بــه شــادی عــام میرســند .شــادی
احساســی درونــی بــا انــرژی مضاعــف از بیــرون اســت و بایــد
عوامــل گوناگونــی دستبهدســت هــم دهنــد تــا تأثیــر آن
در وجــود افــراد دیــده شــود و خودبهخــود احســاس شــادی
کننــد .بنابرایــن ،وقتــی روح و روان مــردم در جامعــه دچــار
تنــش و اضطــراب نشــود ،در خانــواده ،محیــط کار و شــهر
آرامــش برق ـرار باشــد ،جســم آنهــا هــم شــاد خواهــد بــود.
پــس بایــد نامالیمــات ،اضطرابهــا و فشــارهای روانــی
زندگــی امــروزی را کاهــش داد .تنهــا بــا برگ ـزاری کنســرت و
مهمانیرفتــن ایــن فشــارها کاهــش نمییابنــد ،زیــرا محیــط
ً
در اف ـراد تأثیرگــذار اســت بــدون اینکــه متوجــه باشــند .مثــا
خیابانهــای درهموبرهــم ،بیلبوردهــای تبلیغاتــی گوناگــون،
دیوارهــای خــراب و تابلوهــای شکســته شــادی را از مــردم
میگیرنــد .برعکــس ،نگاهکــردن بــه اثــری زیبــا و تابلویــی
نقاشــی ،مبلمــان شــهری زیبــا و معمــاری زیبــا شــادی را
افزایــش میدهــد .درعینحــال ،شــادی هــر منطقــه یــا مــکان،
بــا توجــه بــه فرهنــگ و عوامــل شــادیآفرین ،متفــاوت اســت.
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بعضــی بــا دیــدن معمــاری و قــدمزدن احســاس آرامــش و
شــادی میکننــد ،بعضــی از اینکــه ارزشهــای خــود را در
ســطح شــهر و اجتمــاع ببینــد و بتواننــد روی محیــط اط ـراف
خــود تســلط داشــته باشــند شــادند .شــادی و نشــاط بــا هــم
تفــاوت دارنــد .شــادی بــا واکنــش و رفتارهــای بیرونــی نشــان
داده میشــود ،ماننــد کســیکــه بــه جشــن م ـیرود و دســت
میزنــد .امــا نشــاط احساســی درونــی اســت .ممکــن اســت
کســی در کنســرتی شــاد شــرکت کنــد شــاد نشــود ،ولــی بــه
مراســمی مذهبــی بــرود و راضــی هم باشــد؛ زیـرا نیازهــای او
را بــرآورد میکنــد» (برگرفتــه از مصاحبــۀ شــمارۀ  16تــا .)30
مدیــران گردشــگری معتقدنــد« :شــادی احســاس
آزادی ،رضایتمنــدی از زندگــی ،انگیزهداشــتن ،حــال
خــوب ،شــور و هیجــان و خوشــحالی اســت کــه مســتقیم و
غیرمســتقیم در اطرافیــان تأثیــر میگــذارد .شــادی مقول ـهای
نســبی اســت کــه بـرای هرکســی ،بــا توجــه بــه ســن ،جامعه و
محیطــی کــه در آن زندگــی میکنــد ،متفــاوت اســت .فــردی
ممکــن اســت بــا گــردش و تفریــح شــاد شــود و دیگــری
بــا گوشکــردن بــه موســیقی .بنابرایــن ،بــه برنامهریــزی
خاصــی نیــاز دارد .شــهرداریها ،اســتانداری و ســازمانها
میتواننــد در افزایــش شــادی تأثیرگــذار باشــند» (برگرفتــه از
مصاحبــۀ شــماره  31تــا .)42
شهر شاد
تأثیــر چشـمانداز شــهری ،میــدان عمومــی ،پــارک ،نمــا
و عوامــل زیباییشــناختی در احساســات تأییــد شــدهاند.
بــرای مثــال ،دیــدن مکــرر زبالــه در خیابانهــا و دیوارهــای
خطخطیشــده و خــراب احســاس بیگانگــی و افســردگی
بهوجــود میآورنــد .زاویههــای تنــد معمــاری ،کــه شــبیه
چاقــو یــا تیغانــد ،مراکــز تــرس مغــز را فعــال و هورمــون
اضطــراب را آزاد میکننــد .بــه همیــن دلیــل ،افــراد کمتــر
بــرای دیــدن ایــن مناظــر توقــف میکننــد .از نظــر یــان
گل ،1اگــر خیابانــی نمــای یکنواختــی داشــته باشــد ،مــردم
بهســرعت از آن عبــور میکننــد .آنهــا تمایــل دارنــد
در برابــر نماهــای ســرزنده توقــف کننــد؛ زیــرا نماهــای
یکنواخــت و ب ـیروح احساســات آنهــا را کاهــش میدهنــد
( .)Montgomery, 2013: 156ارتباطــات اجتماعــی از
عوام��ل مؤث��ر در ش��ادیاند (Jacobs, 1961; Putnam,
 .)2000; Layard, 2005همچنیــن ،احســاس وابســتگی
بــه مــردم و مکانهــای شــهر در شــادی افــراد تأثیــر دارد.
متخصصــان« :شــهر از اف ـرادی تشــکیل شــده کــه در
آن زندگــی میکننــد .هرقــدر احســاس رضایــت ،عواطــف
مثبــت ،امیــد بــه آینــده ،شــوروحال ،مشــارکت یــا ســرمایۀ
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اجتماعــی در آنهــا بیشــتر باشــد ،بیشــتر احســاس شــادی
میکننــد .درواقــع ،رفتارهــای افــراد در فضاهــای شــهری
اســت کــه شــهر شــاد را پدیــد مـیآورد ،زیـرا وضعیــت ذهنــی
و روانــی فــرد بــه اجتمــاع بازمیگــردد .عــاوه بــر ایــن ،شــهر
بایــد امکانــات و ویژگیهایــی داشــته باشــد کــه نیازهــای افراد
غیــر از کار و ســکونت را بــرآورده کنــد .یکــی از عملکردهــای
معمــاری ســیاه تفریــح بــود .اگــر شــهر بتوانــد ب ـرای اوقــات
فراغــت شــهروندان برنامههــای متنوعــی داشــته باشــد ،نیازهــا
و تفریحهــای اف ـراد گوناگــون را درنظــر بگیــرد ،ب ـرای شــادی
و اوقــات فراغــت افـراد برنامهریــزی کــرده اســت .شــهر شــاد
شــهری اســت کــه ایــن ســه مرحلــه را طــی کنــد :مرحلــۀ اول،
در مقابــل نیازهــای افــراد پاســخگو باشــد بــدون اینکــه
بــه آنهــا آســیب رســانند .مرحلــۀ دوم ،بســتر شــکوفایی
آنــان را فراهــم کنــد .مرحلــۀ ســوم ،نظریههــا و اندیشــهها
را بــه کارکردهــا تبدیــل کنــد .در نظریــۀ مــدرن ،چهــار
عملکــرد وجــود دارد کــه ســه عملکــرد آن بــا نحــوۀ گذرانــدن
اوقــات فراغــت ارتبــاط دارد .انســان ،از نظــر بیولوژیــک ،بــه
اســتراحت نیــاز دارد ( 8ســاعت خــواب) .بدینمنظــور،
ســرپناه میخواهــد و داشــتن مســکن مطــرح میشــود .در
کنــار مســکن و گــذران اوقــات فراغــت ،انســان بــه پــول نیــز
نیــاز دارد .پــس اشــتغال بهوجــود میآیــد .وقتــی اف ـراد ایــن
حداقلهــا را نداشــته باشــند ،نمیتواننــد بــه مراحــل بعــدی
راه یابنــد .البتــه ،ایــن مرحلــه ّ
کمــی اســت؛ بــه ایــن معنــا کــه
فــرد بــا عبــور از مرحلــۀ اول یــا دســتیابی بــه الیــۀ نیازهــا شــاد
نخواهــد شــد .مرحلــۀ دوم یــا الیــۀ زیبایــی کیفــی اســت،
ماننــد اضافهکــردن عناصــر بصــری ،زیباســازی ســیمای
شــهر بــا امــوری از قبیــل نقاشــی و رنگآمیزیهــای شــاد،
گذرانــدن اوقــات فراغــت باکیفیــت ،مســافرت ،تفریــح و
آرامــش .ایــن مرحلــه هنــوز مــادی اســت .مرحلــۀ ســوم یــا
الیــۀ کیفیتــر فطــرت اســت .پــس شــهری کــه شــهروندان
آن شــاد باشــند ،شــهر شــاد نامیــده میشــود» (برگرفتــه از
مصاحبــۀ شــمارۀ  1تــا .)15
مدیــران شــهری« :شــهر موجــودی زنــده اســت بایــد
مثــل موجــود زنــده بــا آن رفتــار کــرد .شــهر بهخودیخــود
نمیتوانــد شــاد باشــد ،افــرادی کــه در آن زندگــی میکننــد
فضــا یــا محیــط آن را شــادی میکننــد .کالبــد و نــوع
معمــاری شــهر در شــادی مــردم مؤثــر اســت .شــهری شــاد
اســت کــه محیطــی بــا رنگآمیــزی و آراســتگی مناســب
داشــته باشــد؛ مؤلفههــای محیط ـیاش ناراحتیهــای زندگــی
روزمــره را کاهــش دهــد؛ فرهنگــش متناســب بــا فرهنــگ
شــهروندانش باشــد؛ بــرای همــۀ افــکار و دیدگاههــا ارزش
قائــل باشــد؛ امکاناتــی بـرای تفریــح و قــدمزدن شــبانه داشــته
باشــد و همچنیــن شــهروندان آن پرنشــاط و باانــرژی باشــند؛

تأثیر ارتقای مؤلفههای شهر شاد در توسعۀ گردشگری شهر یزد

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

عوامل مؤثر در شهر شاد
شــادی بــا عواملــی ماننــد عوامــل شــخصی،
جمعیتشــناختی ،محیــط فیزیکــی ،اجتماعــی ،اقتصــادی
و سیاســی ارتبــاط دارد .دینــر و همــکاران عواملــی ماننــد
عزتنفــس ،رضایــت شــغلی ،وضعیــت اقتصــادی ،وراثــت،
اعتقــادات مذهبــی ،ازدواج ،روابــط میانفــردی ،ویژگیهــای
شــخصیتی ،ســرمایۀ اجتماعــی ،عامــل خویشــاوندی ،تفریــح
و اوقــات فراغــت ،عوامــل فرهنگــی و عوامــل محیطــی را
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وظایفشــان را بــ ه بهتریــن شــکل انجــام دهنــد؛ احســاس
محترمبــودن و امنیــت کننــد؛ دغدغههــای حملونقلــی
نداشــته باشــند؛ احســاس کننــد بــر شــهر تســلط دارنــد و بــه
خواســت و نظــر آنهــا در مدیریــت شــهری توجــه میشــود؛
از آبنمــا ،آبیــاری درختــان و گلکاری و نظــم پارکهــا لــذت
ببرنــد و رفــاه اجتماعــی و درآمــد خوبــی داشــته باشــند .بـرای
اینکــه شــهری شــاد درنظــر گرفتــه شــود ،کافــی نیســت فقــط
مناظــر و چشــماندازهای شــاد داشــته باشــد ،محیطهــای
تفریحــی شــاد و نبــودن آالیندههــای صوتــی و بصــری
نیــز در تعییــن ایــن شــادبودن ضروریانــد .بــهعبارتــی،
قســمتی از شــادی بــه عوامــل اجرایــی ماننــد شــهرداریها،
شهرســازیها و میــراث فرهنگــی برمیگــردد کــه محیــط و
زیرســاختهای شــهری را آمــاده میکننــد و قســمتی دیگــر
فرهنــگ درســت
بــه فرهنــگ شــهروندان برمیگــردد .اگــر
ِ
آمــوزش داده شــود روابــط عمومــی و آداب شهرنشــینی درســت
میشــود و هیــچ ناهنجــاری پدیــد نمیآیــد .شــهری شــاد
اســت کــه حقــوق شــهروندی را در تمــام مجموعههایــش
رعایــت کــرده باشــد ،انســانمدار و اخالقمحــور باشــد و
اف ـراد بتواننــد انــرژی مضاعــف خــود را در فضاهــای شــهری
تخلیــه و احســاس راحتــی کننــد» (برگرفتــه از مصاحبــۀ
شــمارۀ  16تــا .)30
مدیـران گردشــگری« :شــهر شــاد پارامترهــای متعــددی
دارد .اگــر بخواهیــم الگــوی شــهر شــاد را ارائــه دهیــم ،بایــد
همــۀ شــهروندان را درنظــر بگیریــم ،عوامــل گوناگونــی ماننــد
آموزشوپــرورش و بهداشــت را در ایــن الگــو بگنجانیــم و
فضاهــای تفریحــی ماننــد پــارک ،بــاغ و باغچــه ،پارکهــای
محلــی در فواصــل  100تــا  200متــری ،ســینما ،شــهربازی
و زیرســاختها را افزایــش دهیــم .نظــام شــهری و مســئوالن
شــهر بایــد بتواننــد امکاناتــی فراهــم کننــد تــا جامعــه نگ ـران
آینــدۀ خــود نباشــد؛ زیـرا شــهر شــاد از آدمهــای شــاد بهوجــود
میآیــد .زمانیکــه شــهروندان از ســبک و شــرایط زندگــی
اقتصــادی ،فرهنگــی ،اجتماعــی حتــی زیســتمحیطی
ً
راضــی باشــند ،قطعــا شــهر شــادی خواهنــد داشــت» (برگرفتــه
از مصاحبــۀ شــمارۀ  31تــا .)42

در ش��ادی گردش��گران دخی��ل دانس��تهاند (Diener et al.,
.)2009
متخصصــان« :شــادی بیشــتر بــه اخــاق ،ویژگیهــای
شــخصی و شهرســازی وابســته اســت .امــا عوامــل فراوانــی
در آن مؤثرنــد .ازآنجاییکــه ایــن عوامــل علــل متعــددی
دارنــد ،میتــوان آنهــا را در دو گــروه درونــی و بیرونــی
دســتهبندی کــرد :عوامــل درونــی از ذهنیــت فــرد نشــئت
میگیرنــد و عوامــل بیرونــی از دســترس فــرد خــارج اســت
ماننــد ویژگیهــای ژنتیکــی هم ـراه بــا تولــد فــرد .بههرحــال،
مــردم از محیــط شــخصی وارد محیــط بیــرون میشــوند.
بنابرایــن ،الزم اســت دربــارۀ بخشهــای تغییرپذیــر عوامــل
بیرونــی ماننــد عوامــل جغرافیایــی ،زیس ـتمحیطی و طبیعــی
ً
بحــث کــرد .معمــوال آبوهــوای معتــدل در روحیــه و رفتــار
انســانها تأثیــر مثبــت و ،برعکــس ،آبوهــوای خشــک
و گــرم تأثیــر منفــی دارد .در شــهر یــزد روح زندگــی وجــود
نــدارد؛ زیــرا شــهر ترکیبــی از ســاختار و ماشــین اســت،
خیابانهــا عملکــرد ترافیکــی دارنــد نــه عملکــرد اجتماعــی
و اقتصــادی .اف ـراد یــا در ســاختمانها هســتند یــا در ماشــین
کــه ایــن امــر نشــان میدهــد فضاهــای شــهری نامناس ـباند
و بــرای شــهروندان جذابیتــی ندارنــد .درحالیکــه برعکــس
بافــت جدیــد ،کــه بهدلیــل تحمیــل ســاختار مــدرن بــر آن،
ارتباطــات اجتماعــی یــا فضاهــای اجتماعپذیــر وجــود نــدارد،
فضاهــای پیــادهروی در بافــت تاریخــی موجــب تعامــات
اجتماعــی بیشــتری میشــود .حیــاط خانههــای قدیمــی
ماننــد پارکهــای کوچــک طراحــی شــده بودنــد ،بهطــوری
کــه بــه پارکهــای شــهری نیــاز نداشــتند .همچنیــن ،ســاکنان
در مســئولیتهای محلــۀ خــود مشــارکت داشــتند ،ولــی
امــروز مفهومــی بــه اســم «محلــه» و مشــارکت وجــود نــدارد.
ی بــرای گذرانــدن
بخشــی از کمبــود مکانهــای تفریحــ 
اوقــات فراغــت به شهرســازی و بخشــی بــه تقاضــای اجتماعی
مربــوط میشــود کــه بیشــتر از محیطهــای خانوادگــی و بــاغ
یــا از محیطهــای بیــرون از شــهر اســتفاده میکننــد (طبقــات
متوســط و بــاالی جامعــه بخشــی از تفریحهــای خــود را
بــه آخــر هفتههــا در روســتاهای خوشآبوهــوای اطــراف
شــهر منتقــلمیکننــد) .بیشــتر تفریحــات شــهری عبــوری و
گــذری و در کافههــا و رســتورانها هســتند ،شــاید فرهنــگ
درونگرایــی در خلوتبــودن شــهر و تعطیلــی زودهنــگام
ی بــا ویژگیهــای
مغازههــا تأثیــر داشــته باشــد کــه ایــن ویژگ ـ 
شــهر شناختهشــدۀ جهانــی تناقــض دارد .البتــه مــردم یــزد،
در مقایســه بــا چنــد ســال گذشــته ،شــادی را کاالیــی در ســبد
خانــوار میداننــد و بــرای آن هزینــه میکننــد ،بهطــوری کــه
در تعطیــات عیــد ،بــا فراهمشــدن امکانــات در محیطهــای
شــهری ،بیشــتر از بافــت تاریخــی و فضاهــای شــهری اســتفاده
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میکننــد و شــوروحال بیشــتری در آنهــا دیــده میشــود»
(برگرفتــه از مصاحبــۀ شــمارۀ  1تــا .)15
مدیــران شــهری« :عوامــل مؤثــر در شــهر شــاد بیشــتر
مدیریتیانــد؛ زیــرا شــهرها ،برحســب نیازهــای سیاســی
و امنیتــی ،تحــت مجموعــهای از ضوابــط و قوانینانــد.
شــهر یــزد شــهر شــادی نیســت و ،ب ـرای فضاهــای شــهری
آن ،کاری انجــام نشــده اســت .در قدیــم ،فضاهایــی ماننــد
میــدان و حســینه داشــتند ،مــردم دور هــم جمــع میشــدند،
باهــم حــرف میزدنــد و ارتباطــات محلــهای و شــهروندی
برق ـرار میکردنــد .اکنــون زندگــی مــردم ماشــینمحور شــده
اســت؛ خیابانهــا طــوری تعریــف شــدهاند کــه ماشــینها
بتواننــد بــا ســرعت بیشــتری حرکــت کننــد ،بــدون اینکــه
ارتباطــی بیــن شــهروندان پدیــد آیــد و رویدادهــای اجتماعــی
اتفــاق افتــد .یکــی از مشــکالت شــهر یــزد ایــن اســت
کــه همــۀ چراغهــا در شــب نــور زرد دارنــد کــه ایــن امــر
باعــث افســردگی میشــود .مشــکل دیگــر ایــن اســت کــه
فضاهــای تفریحــی مناســب بــرای اوقــات فراغــت و بــازی
بچههــا و خانوادههــا وجــود نــدارد و تنهــا پــارک کوهســتان
اســت کــه در خــارج از محــدودۀ شــهر و دور از دســترس
اســت .فرهنگســازینکردن و آموزشنــدادن شــهروندان
و یکنواختــی شــهر از نظــر رنــگ از دیگــر مشــکالت شــهر
یــزد اســت .مشــکل دیگــر ایــن اســت کــه مــردم فقــط بــه

مراســم مذهبــی و عزاداریتوجــه میکننــد و والدتهــا را
جشــن نمیگیرنــد .درحالیکــه ،اگــر ایــن شــهر از نظــر
داشــتن حســینیه و برگــزاری مراســم عــزاداری در ایــران
الگوســت ،الزم اســت در زمینــۀ شــادی نیــز الگــو باشــد.
وظیفــۀ شــهرداریها مناسبســازی مســیرهای رفتوآمــد،
نورپــردازی معابــر یــا مکانهــای خاصــی ماننــد پارکهــا و
فضاهــای عمومــی ،ســاختمانهای خــاص و بناهــای مــورد
اســتفادۀ عمــوم و احــداث مکانهــای اجتماعپذیــر اســت»
(برگرفتــه از مصاحبــۀ شــمارۀ  16تــا .)30
مدیــران گردشــگری« :ســاکنان شــهر یــزد ،بهخاطــر
شــرایط کویــری ،از ابتــدا دنبــال کار و قناعــت بودنــد و
فرصــت کمتــری بـرای اســتراحت و گذرانــدن اوقــات فراغــت
داشــتند .بــه ایــن دلیــل ،شــهر یــزد را شــهر «قنــات ،قنــوت و
قناعــت» مینامنــد .فضاهــای ســبز و پارکهــای موجــود،
نهتنهــا جوابگــوی جمعیــت ایــن شــهر نیســتند ،امکانــات
مناســبی هــم ندارنــد .فقــط پــارک کوهســتان فضایــی ســبز و
مناســب تفریــح دارد کــه دسترســی بــه آن بـرای همــه راحــت
نیســت .رویدادهــای شــاد در همــۀ محــات شــهر برگــزار
نمیشــود ،کمبــود ارتبــاط اجتماعــی ممکــن اســت بــه
فرهنــگ مــردم (دورهمیهــا و برگــزاری مهمانــی بــا اقــوام
یــا شــرکت در مراســم مذهبــی) یــا زیرســاختهای شــهر
برگــردد» (برگرفتــه از مصاحبــۀ شــمارۀ  31تــا .)42

جدول  :1عوامل مؤثر در شهر شاد
زیررمز فرعی
سازمان و سیمای شهری،
مدیریت شهری،
نظام شهری و مسئوالن و
آموزشوپرورش و بهداشت

-

رمز فرعی

رمز اصلی

مقامات شهری

عوامل مدیریتی و اجرایی،
برنامهریزی و مدیریت منابع،
ِاعمال نظر مردم در مدیریت شهری و
شیوۀ برخورد با مردم

غافلگیرشدن ،تولدگرفتن،
برندهشدن در بانک ،موفقیتها مانند بهدست آوردن شغل،
ویژگیهای شخصیتی و اخالقی فرد و جنس و سن

عوامل فردی

کار جمعی مانند رفتن با دوستان به کوه یا پارک ،ورزش همگانی و برگزاری مهمانی،
ارتباط با دوستان و دیگران ،روابط عمومی و اجتماعی،
سرمایۀ اجتماعی و مشارکت اجتماعی،
لبخند بر لب داشتن شهروندان،
عدالت اجتماعی ،زندگی مناسب و مطلوب،
رعایت حقوق شهروندی،
اخالق و رفتار اجتماعی ،رفتارهای شهروندان در محیطهای شهری،
احساس محترمشمرده شدن ،مسئولیتپذیری ،همکاریکردن،
نیازهای افراد و توجه به سلیقههای مختلف شهروندان،
قومیتهای شاد و ساکنان شاد ،حضوریافتن در محیطهای شهری،
مشکالت اجتماعی مانند جرم و جنایت ،بزهکاری ،تنشها ،اعتیاد،
ناهنجاری و نامالیمت،
احساس راحتی در محیطهای شهری و احساس تسلط بر شهر

عوامل اجتماعی

ابعاد مدیریتی

ابعاد اجتماعی فرهنگی

تأثیر ارتقای مؤلفههای شهر شاد در توسعۀ گردشگری شهر یزد

کار نیک ،اعتقادات و باورها،
وجود مسالمت بین ادیان،
برگزاری مراسم مذهبی ،دینی و آیینی،

مذهب

فرهنگ شهروندان ،ظاهر و پوشش،
باالبودن مدت ماندگاری گردشگر،
آموزش شهروندان و خانوادهها،
آداب شهرنشینی و سنت،
تابلوهای نقاشی و آثار هنری زیبا

عوامل فرهنگی

تفریح و اوقات فراغت شهروندان مانند سینما و پارک رفتن ،پیکنیک رفتن،
مسافرترفتن،
جشنها و تئاترهای خیابانی رایگان ،برنامههای مفرح و سرگرمکننده،
برگزاری رویدادها و موسیقی

برنامۀ متنوع

-

ابعاد اجتماعی فرهنگی

رفاه اجتماعی و درآمد خوب،
کسبوکار و اشتغال،
امنیت مالی،
شرایط اقتصادی ،سرپناه و مسکن،
دخلوخرج یکسان و تورم و بیکاری

ابعاد اقتصادی

امنیت ،ضوابط و قوانین،
عوامل حکومتی ،دموکراسی،
سیاستهای فرهنگی شهر و
تحوالت سریع و شتابان

ابعاد سیاسی

تنوع و تعداد پارکها ،پارکهای موضوعی و تفریحی ،باغ و باغچه،
سینما ،شهربازی ،فضای سبز،
مجتمعهای بزرگ سرگرمی ،مکانهای متنوع برای تفریح،
امکاناتی برای تفریح و قدمزدن ،تفریحهای شبانه،
امکانات تفریحی و رفاهی در فضاها ،فضایی برای تخلیۀ انرژی و
آهنگ در فضاهای تفریحی و رستورانها و هتلها

فضای تفریحی

پیادهروی،
دوچرخهسواری،
حملونقل عمومی،
ماشین شخصی،

نوع رفتوآمد

رنگآمیزی ساختمانها و مغازهها،
رنگهای شاد در معماری و مبلمان شهری و
محیطی با رنگآمیزی مناسب

رنگ

دسترسی راحت به فضاهای تفریحی،
دسترسی به پارکینگ و
دسترسی به خدمات

دسترسی

عناصر و زیبایی بصری،
سیمای شهری و منظرۀ شاد،
نمای ظاهری ساختمانها،
محیط زیبا و
نقاشی و زیبایی

زیباسازی شهر

گلکاری در پارک و
گلکاری در مسیرهای مختلف

گلکاری

ابعاد فضایی
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جغرافیا ،طراحی فضاها ،چیدمان فضا و اجزای فضا،
فضای ارتباط اجتماعی و فضاهای اجتماعپذیر،
شهر زنده و پویا ،فضاهای خلوت و دلنشین و شاد،
آراستگی و تمیزی خیابانها و محیط ،نظم کوچهها و خیابانهای شهری،
انسانمحوری و توجه به عابران پیاده،
مبلمان و زیرساختهای شهری ،نمادها و عناصر شهری،
زیرساختهای متناسب با افراد سالم و معلول،
نورپردازی و چراغکشی ،آبنما و درختکاری،
عناصر بصری و بیلبوردهای تبلیغاتی،
کالبد و فضای شهری ،معماری و ساختار شهری،
محیط امن و فضاهای عمومی،
جوهرۀ مکان و فرهنگ متناسب در شهرسازی
آالیندههای محیط زیست مانند آلودگی صوتی ،آلودگی بصری و آلودگی هوا
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حال خوب ،آرامش و آسایش ساکنان،
نشاط ،انرژی و شوروحال شهروندان،
امید به آینده و انگیزهداشتن و
رضایت از شرایط زندگی
اضطرابها و فشارهای روانی،
ترس از آینده و
نگرانی از تصادف
تولد فرد،
ویژگیهای ژنتیکی و
سازگاری و تطبیقپذیری
ذهنیت فرد ،تصویر ذهنی،
عوامل روانشناختی و
روحیه و نگرش شهروندان

رمز فرعی

رمز اصلی

ابعاد فضایی
ویژگیهای شهر

عوامل زیستمحیطی
آسایش اقلیمی،
آبوهوا و
ترافیک سنگین

ابعاد زیستمحیطی

مؤلفههای مثبت

مؤلفههای منفی

عوامل بیرونی

ابعاد روانشناسی

عوامل درونی
درک مفهوم زندگی
هیجان و تجربه

توسعۀ گردشگری
توســعۀ گردشــگری یعنــی رضایــت از مقصــد (ارزش،
انتظــار ،تصمیــم و رضایــت کلــی) و وفــاداری (احســاس
خوشــحالی ،ســفر مجــدد و پیشــنهاد ســفر) اســت کــه
نیازمنــد همــکاری و توافــق عوامــل محیطــی ،فرهنگــی،
اقتصــادی ،سیاســی و اجتماعــی در جامعــه اســت (تقــوی و
قلیپــور ســلیمانی.)3 :1388 ،
متخصصــان« :توســعه ابعــاد گوناگونــی دارد ماننــد
اشــتغا لزایی ،توســعۀ صــادرات ،ارزش افــزوده و مبــادالت
کــه باعــث توســعۀ اقتصــادی میشــوند .در گردشــگری،

ابعــادی ماننــد ابعــاد زیســتمحیطی ،اجتماعــی،
اقتصــادی ،فرهنگــی و سیاســی در توســعه اثرگذارند.طبــق
تعریــف ســازمان جهانــی گردشــگری ،دو عامــل اصلــی
تعــداد گردشــگران و درآمــد را میتــوان از عوامــل مهــم
توســعۀ گردشــگری درنظــر گرفــت .توســعۀ گردشــگری
یعنــی ورود پایــدار و دائمــی گردشــگران بــه یــک مقصــد
کــه ،از نظــر ّ
کمــی ،شــامل باالبــردن تعــداد زیرســاختها،
هتلهــا ،تــور گردشــگری ،باالبــردن آگاهــی شــهروندان از
گردشــگری میشــود و ،از نظــر کیفــی ،زیرســاختهای
متناســب بــا گردشــگری ،باالبــردن خدمــات اســتراحتگاهی،

تأثیر ارتقای مؤلفههای شهر شاد در توسعۀ گردشگری شهر یزد
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عوامل مؤثر در توسعۀ گردشگری
ّ
انگیــزۀ گردشــگر ،جاذبههــا و الزمههــا ،فنــاوری
جدیــد ،مکانهــای تاریخــی و فرهنگــی ،مراکــز خریــد،
معمــاری مــدرن ،شــرایط طبیعــی ،مکانهــای مذهبــی،
تصویــر مقصــد ،ویژگیهــای مقصــد ،تأثیــرات مثبــت و
منفــی ،ارزش درکشــدۀ مقصــد ،محــل اقامــت ،فعالیــت
تــور گردشــگری ،کیفیــت خدمــات ،حملونقــل ،رضایــت
از ابعــاد حســی و شــناختی فعالیتهــای گردشــگری ،درک
مؤلفههــای ابــزاری و بیانــی و وفــاداری مقصــد از عوامــل
مؤث��ر در توس��عۀ گردش��گریاند (.)Chen & Li, 2018
متخصصــان« :عوامــل مؤثر در توســعۀ گردشــگری یک
مقصــد عبارتانــد از تطابــق انتظــارات و خدمــات ،کیفیــت
تجربــه ،تعامــل بــا مــردم ،تنــوع محصــوالت و منحصربهفــرد
بــودن اســت .بعضــی از گردشــگران خارجــی بــه مکانهــای
تاریخــی ،کویــری و طبیعــی عالقهمندنــد ،امــا گردشــگران
ً
داخلــی معمــوال مکانهــای سرســبز را دوســت دارنــد.
بنابرایــن ،بهتــر اســت جاذبههــای مصنوعــی ماننــد الگــوی
باغهــای ایرانــی قدیمــی مثــل بــاغ دولتآبــاد ایجــاد شــوند.
ً
مثــا ،دربــارۀ شــهر یــزد ،بافــت تاریخــی و معمــاری ســنتی،
مراســم مذهبــی ،اماکــن تاریخی ـ فرهنگــی ،مســجد جامــع،
قنــات ،محیــط طبیعــی اطـراف شــهر ،آســمان پرســتارۀ کویــر
و کویرگــردی ،کوهنــوردی و ســنگنوردی میتواننــد یــک
مجموعــۀ کامــل گردشــگری را بــه گردشــگران ارائــه دهنــد ،اما
ً
بهدالیــل متعــدد چنیــن اتفاقــی نیفتــاده اســت و تقریبــا زمــان
زیــادی طــول خواهــد کشــید تــا اجرایــی شــود .گردشــگران،
عــاوه بــر آثــار باســتانی ،بــه محیــط بصــری آن شــهر نیــز
توجــه میکننــد .نمــای ســاختمانهای متناســب بــا فرهنــگ
ایرانــی ،جاذبههــای تاریخی ـ فرهنگــی ،عوامــل فضایــی و
فیزیکــی شــهر بــه افزایــش شــادی و توســعۀ گردشــگری منجــر
میشــوند ،بهشــرطی کــه زیرســاختها ماننــد کیفیــت
داخــل اقامتگاههــا و مجموعــه سیاســتهای شــهرداری و
ســازمان فرهنگــی درســت باشــند .بخشــی از تجربــۀ مثبــت
گردشــگر بهخاطــر برگــزاری فیســتوالها و جشــنوارهها و
بخشــی بهخاطــر ارائــۀ خدمــات خــاص اســت» (برگرفتــه از
مصاحبــۀ شــمارۀ 1تــا .)15
مدیــران شــهری« :تعــدادی از ســاکنان شــهر یــزد
هنــوز از آثــار باســتانی ایــن شــهر بازدیــد نکردهانــد و از آنهــا
شــناخت ندارنــد .تابلوهــای راهنماییکننــده در فضاهــای

سال یازدهم  ،شماره اول ،بهار 1401

آگاهییافتــن از روش و شــیوۀ زندگــی ســاکنان ،برخــورد
درســت ســاکنان بــا گردشــگران و انجــام کارهایــی را دربــر
میگیــرد کــه بتواننــد خاط ـرات مثبتــی ب ـرای گردشــگران رقــم
بزننــد .بـه عبــارت دیگــر ،توســعۀ گردشــگری یعنــی شناســایی
ظرفیتهــای بالقــوۀ مقصــد موردنظــر بــرای گردشــگران
ورودی .یکــی از ایــن ظرفیتهــای بالقــوه برقــراری ارتبــاط
اجتماعــی بیــن ســاکنان و گردشــگران اســت تــا از فرهنــگ
و شــیوۀ زندگــی یکدیگــر شــناخت پیــدا کننــد و همچنیــن،
بهلحــاظ زیرســاختهای گردشــگری ،ارائــۀ خدماتــی ماننــد
ســرویس بهداشــتی .توســعۀ گردشــگری با توســعۀ گردشــگری
پایــدار تفــاوت دارد .توســعۀ گردشــگری یعنــی شــهر خــود را
بــرای جــذب گردشــگر تغییــر دهــد و بــه هــر قیمتــی خــود
را بــا نیازهــای گردشــگری متناســب ســازد .امــا توســعۀ
گردشــگری پایــدار بــه ایــن معناســت کــه نیازهــای محلــی بــا
نیازهــای گردشــگری وفــق دادهشــود .اگــر بتواننــد امکانــات
شــادی بــرای ســاکنان فراهــم کننــد ،آن مقصــد بــه شــهری
شــاد تبدیــل میشــود .درنهایــت ،بخشــی از گردشــگران کــه
دنبــال مقصــد شــادند بــه آنهــا گردشــگر «تفریحــی و شــاد»
میگوینــد را جــذب میکننــد» (برگرفتــه از مصاحبــۀ شــمارۀ
 1تــا .)15
مدیــران شــهری« :توســعۀ گردشــگری دارای ابعــاد
فرهنگــی ،اقتصــادی ،سیاســی ،اجتماعی و حضور گردشــگران
در شــهر اســت .بــه عبــارت دیگــر ،توســعۀ گردشــگری یعنــی
فراهمکــردن زیرســاختهایی کــه نیازهــای گردشــگران
داخلــی و خارجــی را بــرآورده کننــد و موجــب وفــاداری
آنهــا بــه مقصــد شــوند .درواقــع ،شــهری کــه گردشــگرپذیر
اســت بایــد زیرســاختهایش ماننــد امنیــت ،خدمــات و نــوع
گفتوگــو را تغییــر دهــد؛ عــاوه بــر ظرفیتهــای بالقــوۀ
جــذب گردشــگر و شـرایط و فضاهــای اقامتــی ،بایــد تبلیغــات
درســت داشــته باشــد؛ از لحــاظ امنیتــی ،گردشــگر را حمایــت
و محافظــت کننــد و تورلیدرهایــی را ب ـهکار گیــرد کــه بتواننــد
شــهر را بهخوبــی معرفــی کننــد ،زیــرا نحــوۀ برخــورد بــا
گردشــگران و ارائــۀ امکانــات موردنیــاز بــه آنهــا بــه توســعۀ
گردشــگری یــک مقصــد کمــک میکنــد» (برگرفتــه از
مصاحبــۀ شــمارۀ  16تــا .)30
مدیــران گردشــگری« :صنعــت گردشــگری از
صنعتهایــی بهشــمار مــیرود کــه کمتریــن تأثیــر منفــی را
در جامعــه دارد و یکــی از راههــای تعــادل فرهنگهاســت .هــر
مقصــدی کــه بتوانــد امکانــات موردنیــاز گردشــگران را فراهــم
کنــد میتــوان آن را از نظــر گردشــگری توســعهیافته درنظــر
گرفــت .بــه عبــارت دیگــر ،زمانیکــه همــۀ ســاکنان مقصــد
درگیــر گردشــگری شــوند ،از راننــدۀ تاکســی گرفتــه تــا مدیـران
شــهری و گردشــگری ،میتــوان گفــت آن شــهر بــه توســعۀ

گردشــگری دســت یافتــه اســت؛ یعنــی بــا توســعۀ نیــروی
انســانی ،جامعــه و سیاســت میتــوان توســعۀ گردشــگری
در مقصــد را اندازهگیــری کــرد» (برگرفتــه از مصاحبــۀ
شــمارۀ  31تــا .)42
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شــهری بهگونــهای طراحــی شــدهاند کــه ،حتــی وقتــی
گردشــگر ایرانــی وارد شــهر میشــود ،در بعضــی تقاطعهــا و
مســیریابیها دچــار مشــکل میشــود .آســمان کویــر یکــی از
جاذبههــای یــزد اســت ،امــا هنــوز زیرســاختها و امکانــات
موردنیــاز را نــدارد .بــههمیــن دلیــل ،بیشــتر گردشــگرانی کــه
وارد یــزد میشــوند گردشــگران فرهنگیانــد» (برگرفتــه از
مصاحبــۀ شــمارۀ  16تــا .)30
مدیــران گردشــگری« :بیشــتر از  80درصــد
گردشــگران در جهــان بــا هــدف تفریــح ســفر میکننــد.
بنابرایــن ،بــه هیجــان و شــادی عالقــه دارنــد کــه ایــن اهمیــت
مقصــد شــاد را نشــان میدهــد .بــر ایــن اســاس ،یکــی از

راهبردهــای مشــترک بیــن کشــورها توجــه بــه خواســتههای
جوانانــی اســت کــه بــهدنبــال مقصدهــای شــادند .یکــی از
مشــکالت گردشــگری شــهر یــزد ایــن اســت کــه ،غــروب
نشــده ،مغازههــا تعطیــل و خیابانهــا خالــی از جمعیــت
میشــود .بیشــتر گردشــگرانی ایــن شــهر را بـرای گردشــگری
انتخــاب میکننــد کــه دنبــال تحقیقانــد ،امــا بــرای ایــن
دســته از گردشــگران نیــز امکانــات اولیــۀ موردنیــاز وجــود
نــدارد .توانایــی بالقــوۀ شــهر یــزد از دیگــر شــهرها بیشــتر
اســت ،ولــی حتــی داخــل ایــران نیــز ناشــناخته اســت»
(برگرفتــه از مصاحبــۀ شــمارۀ  31تــا .)42

جدول  :2عوامل مؤثر در توسعۀ گردشگری
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زیررمز فرعی
تبلیغ مقصد با فیلم و کلیپ از طریق فضای مجازی و تبلیغات تلویزیونی،
معرفی بافت و جاذبههای دیدنی شهر و اطالعرسانی دربارۀ آن،
تبلیغ برند جهانیشدن و تبلیغات منفی

رمز فرعی
تبلیغات

آدرسدادن ساکنان به گردشگران ،فرهنگ شاد ،نشاط اجتماعی ،آداب و رسوم محلی ،نحوۀ خورد ساکنان با
گردشگران ،نحوۀ برخورد رانندگان تاکسی با گردشگران ،فقر فرهنگی ،انتقال فرهنگ محلی به گردشگران،
آشنایی گردشگران با فرهنگ مردم و نوع گفتوگوی آنها

ابعاد فرهنگی

حضور گردشگران داخل شهر و تصورات ذهنی آنها از شهر،
تطابق انتظارات و خدمات،
احساس امنیت و راحتی سفر،
لذتبردن از سفر و گردش،
مدت ماندگاری گردشگر،
بازدید از جاذبهها،
میزان تعلق به مقصد،
آرامش در بافت قدیم و رستورانهای سنتی،
اصول و قوانین رانندگی و امنیت در عبور از خیابان،
شرایط غذایی و فضاهای اقامتی،
خاطرۀ گردشگران و کیفیت تجربیات خاطرهانگیز،
نحوۀ برخورد رانندگان تاکسی و ساکنان با گردشگران

نظر گردشگران

عوامل فضای و فیزیکی شهر ،امکانات فضایی شهری ،رستورانها و کافههای متناسب با فرهنگ شهر ،مکانهای
امن و زیبا ،مکانهای گردشگرپذیر ،گلدان در سطح شهر ،محیط و فضاهای بصری ،فضاهای عمومی و برای
زندگی جمعی ،سیاستهای شهرداری و فضایی ،شهرسازی و المانهای متناسب با فرهنگ و تاریخ شهر ،بیروحی
و یکنواختی فضاهای شهری ،تابلوهای شهری و تابلوهای راهنمایی گردشگران ،تمیز بودن شهر و مکانهای جاذبه،
شناخت ساکنان از گردشگری؛ میزان شناخت ساکنان از بافت ،میزان تعلق ساکنان به بافت ،میزان شناخت
ساکنان از آثار باستانی ،میزان بازدید شهروندان از آثار باستانی ،ارتباط اجتماعی بین ساکنان و گردشگران،
مدیریت گردشگری و شهری واحد و هماهنگ،
زیرساختهای شهری مانند سطل اشغال ،سایه ،نور ،نیمکت شهری ،سنگفرش ،سیستم حملونقل عمومی ،میزان
استاندارد اتوبوسهای شهری ،پیادهرو در بافت ،سرویس بهداشتی ،ترافیک ،فضاهای اقامتی ،پارکینگ ،عکاسخانه،
ارائه نورپردازی بصورت مهندسی با چراغهای بسیار زیبا ،سیستم جمعآوری فاضالب ،تأسیسات ،سیستم
جمعآوری زباله ،زیرساختهای برای معلوالن ،مجتمعهای بزرگ خرید،
زیرساختهای گردشگری مانند فراهمکردن امکانات و خدمات استراحت ،زیرساختهای متناسب با گردشگران،
مسیر جذاب برای پیادهروی گردشگران،هتلها ،تعداد زیرساختها ،وفق نیازهای محلی با نیازهای گردشگر،
کیفیت داخل اقامتگاهها و اسکانها مناسب با کیفیت ،سرویس بهداشتی مناسب با آنها ،امکانات سختافزاری و
نرمافزاری ،نیازهای اولیۀ گردشگران ،کیفیت رستورانها ،مسیر دوچرخهسواری ،تنوع غذایی در رستورانها ،سایبان
در مسیرهای پیاده ،استراحت در بافت ،غلط امالیی در تابلوهای انگلیسی ،نورپردازی در بافت ،زیرساختهای
برای لذت بردن ،زیرساختهای برای استراحت ،امکانات ورزشی ،اقامتهای گردشگری ،ارائه خدمات و امکانات
یرانی و مغازهها با معیارهای گردشگری ،سیستم مالی و بانکی،
مناسب با کیفیت ،مخابرات و اینترنت ،تاکس 
زیرساخت ّفناوری اطالعات و اینترنت ،در دسترس بودن امکانات برای افراد مختلف ،تعداد متخصصان گردشگری
و تورها ،شناسایی پتانسیلهای مقصد ،معیارهای متناسب با شهر جهانی ،پاسخگوبودن تولیدات مانند مغازهها و
نانواییها ،راهنمایی در مسیر جاذبهها ،برنامههای تورگردی شبانه و سرگرمی برای گردشگر،

رمز اصلی

الف) الزمه
ویژگیهای شهر

زیرساختها

تأثیر ارتقای مؤلفههای شهر شاد در توسعۀ گردشگری شهر یزد

زیررمز فرعی

آموزش
الف) الزمه

برگزاری آیینهای مذهبی و سنتی،
جشنوارۀ مذهبی مانند مراسم مذهبی نخلکشی و تعزیه،
جشنوارۀ زرتشتیان مانند مهرگان و تیرگان،
فستیوالها و جشنوارهها ،جشنوارهها و بزنگاههای شادی،
برگزاری جشنوارۀ فیلم و رمان در سطح جهانی،
اجرای کنسرت و موسیقی زنده در هتلها ،رستورانها و فضاهای عمومی،
اجرای نمایشگاهها و تئاترهای خیابانی با لهجۀ یزدی در مکانهای گوناگون،
اجرای برنامههای هفتگی و بازارهای هفتگی،
اجرای برنامههای تفریحی و جانبی،
اجرای بازیهای محلی در هوای مناسب،
جشنهای ملی با فرهنگ تاریخی و یادآوری جشنهای باستانی،
جشنوارههای خیابانی به مناسبتهای گوناگون،
جشنوارۀ عروسی ،جشنوارههای تابستانی ،جشنوارههای انار و غذا ،جشنوارۀ صنایعدستی،
توضیحدادن بافت در قالب جشنواره و تئاتر

برگزاری جشنوارهها و
رویدادهای مداوم

جاذبههای تاریخی ـ فرهنگی مانند بافت تاریخی ،معماری سنتی و اسالمی ،بافت یکپارچه و دستنخورده،
بومگردیها ،خانههای سنتی ،هتلهای سنتی ،اماکن تاریخی ،بازارهای سنتی ،ساختمانهای متناسب با فرهنگ
ایرانی مثل حمام ،موزهها ،زندان اسکندر ،امیرچخماق ،مسجد جامع ،کارگاههای سفالگری ،آبانبار ،بادگیرها،
دخمهها ،آسیابهای آبی ،جادۀ ابریشم ،قنات ،آتشکده و آثار باستانی،
جاذبههای طبیعی مانند کوهنوردی ،کویرنوردی ،اقامتهای کویری ،سنگنوردی ،آسمان کویر ،باغ دولتآباد،
جاذبههای طبیعی مصنوعی ،برندسازی پوشاک ،جاذبههای سفر ،قهوۀ یزدی ،فروختن قهوه بهصورت سیار،
پیکنیک ،بازاریابی شادی ،امکانات تجاری خاص ،استانداردسازی بیمارستانها و صنایع ،امکانات پزشکی و
باغهای ایرانی قدیمی
فرهنگ شهروندان مقصد مانند پوشیدن لباس سنتی ،خوردن غذاهای محلی ،موسیقی ،شیوۀ زندگی ساکنان،
آداب و رسوم مردم ،مهماننوازی ،درونگرا و محافظهکار بودن ،فرهنگ زرتشتیان ،آدرسدادن ساکنان به
گردشگران ،فرهنگ شاد و نشاط اجتماعی ،انتقال فرهنگ محلی به گردشگران ،آشنایی گردشگران با فرهنگ
مردم و نوع گفتوگوی آنها ،تعادل فرهنگها،
عناصر فرهنگی و ناشناختۀ آنها،
سنتهای قدیم شهر ،میراث فرهنگی ،ابعاد فرهنگی،
تعصبهای دینی و فرهنگی،
سوغاتی مانند شیرینی یزدی ،باقلوا ،پشمک ،پارچۀ ترمه ،تنوع محصوالت
گردشگری ماجراجویانه،
گردشگری سالمت ،گردشگری خوراک،
گردشگری تاریخی ـ فرهنگی،
گردشگری شبانه ،گردشگری تفریحی،
گردشگری کودک ،گردشگری معلول و سالمندان،
گردشگری طبیعتگردی و روستایی،
گردشگری دفاع مقدس ،گردشگری مذهبی،
گردشگری ادبی ،گردشگری با تمرکز بر بازدید از سینماها و خرید
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نظافت آبانبارها،
حفظ آثار باستانی،
مرمت و بازسازی بافت

زیستمحیطی

کافههای پشتبام ،چشمانداز و منظر شهری،
روستاهای خوشآبوهوا و محیط طبیعی اطراف شهر،
شهر پویا و مکانهای شاد ،مکانهای تفریحی متنوع،
عناصر متناسب با فرهنگ در فضاهای عمومی و پارکها،
اصالت شهر ،آپارتماننشینی ،پاتوقها و مکانهای بازی و تفریح،
مکانهای جداب برای عکسگرفتن

رمز اصلی

جاذبههای شهر

ب)جاذبه
جاذبههای گردشگری

جاذبههای فرهنگی

انواع گردشگری

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

آموزش زبان به رانندگان تاکسی ،لیدرها و ساکنان،
آموزش گردشگری به کودکان از مدرسه برای شناخت جاذبهها
آموزش آثار تاریخی به لیدرها و ساکنان
آموزش و اطالع به شهروندان در زمینۀ اهمیت گردشگری،
آموزش نیروی انسانی متخصص و توسعۀ نیروی انسانی،
آموزش مهارت به تورها و دورههای آموزشی برای تورها

رمز فرعی
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100

اورکی و همکاران

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

زیررمز فرعی

رمز فرعی

ورزشهای همگانی و هیجانی،
ورزشهایی مانند اسکی و شنا،
مسابقههای مانند فوتبال ،نقاشی و مسابقات محلی

امکانات ورزشی

مهاجرپذیری بافت ،تخریب و بازسازی خانهها براساس سلیقههای شخصی ،تغییر کاربری در بافت توسط
مهاجران،
تردد ماشین و موتور در بافت ،آلودهشدن دو قنات جهانی و
گدایی کودکان از گردشگران

مشکالت بافت

درستکردن غذاهای سنتی برای خود و
مشارکت گردشگر در ساخت مجسمه

مشارکت گردشگران

مناطق خشک و نیمهخشک ،کمبود آب،
شرایط آبوهوایی،
ترویج ناامنی در ایران و ترس و دلهره در گردشگران

محدودیتهای جغرافیایی

سال یازدهم  ،شماره اول ،بهار 1401

نتیجهگیری
گردشــگر بـرای تفریــح ،توســعۀ شــخصی یــا یادگیــری
از مکانــی خــاص بازدیــد میکنــد .ازایــنرو ،بــرای بهبــود
فعالیتهــای گردشــگری بــه پنــج راهبــرد تنــوع انســانی،
تنــوع عملکــردی ،تنــوع شــهری ،دسترســی و مدیریــت توجــه
میشــود .از یــک طــرف ،بــه منابــع انســانی ،بهمنزلــۀ
مهمتریــن بخــش توســعۀ گردشــگری ،ب ـرای ارائــۀ خدمــات
بــه گردشــگران نیــاز اســت .بنابرایــن ،توســعۀ مهــارت و
خالقیــت در منابــع انســانی بـرای حفــظ رقابــت مقصدهــای
گردشــگری بســیار مه ـم اســت .امــا در صورتــی ایــن منابــع
انســانی بهســمت خالقیــت و مهــارت پیــش میرونــد کــه
روحیــۀ شــادی داشــته باشــند .بــر ایــن اســاس ،بایــد محیــط
زندگــی و ش ـرایط شــادی ب ـرای جامعــۀ میزبــان فراهــم شــود
تــا بتواننــد گردشــگر جــذب کننــد و خدمــات باکیفیــت
بــه آنهــا ارائــه دهنــد .بــه همیــن دلیــل ،مدیــران مقصــد
بایــد الگوهــای نظــارت بــر شــادی را مدیریــت کننــد؛ زی ـرا
مدیرانــی کــه فقــط شــغل و درآمــد گردشــگر را درنظــر
میگیرنــد ،ممکــن اســت افزایــش شــادی گردشــگر را نادیــده
بگیرنــد .از طــرفدیگــر ،شــادی بــا عوامــل متعــددی ماننــد
ســامت ،درآمــد و ارتبــاط اجتماعــی ارتبــاط دارد .بنابرایــن،

رمز اصلی

ب)جاذبه

ویژگیهــای مقصــد در پیشبینــی شــادی گردشــگران و
کیفیــت مقصــد گردشــگری ،در طــول بازدیــد گردشــگر
از مقصــد و پــس از آن ،بســیار تأثیرگذارنــد و ،زمانیکــه
نیازهــای اساســی گردشــگران ماننــد ســرگرمی ،آرامــش و
اســتراحت در مقصــد بــرآورده شــود ،شــاد هــم خواهنــد بــود.
درواقــع ،درک عاطفــی شــخص از محیــط اط ـراف میتوانــد
بــا دانــش و تجربــه تقویــت شــود .محیــط زندگــی و ش ـرایط
شــادی جامعــه میتوانــد زمینههــای جــذب گردشــگر را
فراهــمکنــد و خدمــات باکیفیــت بــه آنهــا ارائــهدهــد.
اگــر نیازهــای اساســی گردشــگران ماننــد ســرگرمی ،آرامــش
و شــادی در مقصــد بــرآوردهشــود ،احتمــال اینکــه ایــن
مقصــد را دوبــاره انتخــاب کننــد افزایــش مییابــد .درنتیجــه،
از یــکطــرف ،شـرایط و ویژگیهــای مقصــد باعــث توســعۀ
گردشــگری میشــود ،از طــرفدیگــر ،توســعۀ گردشــگری بــا
شــادی رابطــۀ مســتقیم دارد کــه ایــن شــادی خــودش بــه بســتر
و محیــط بســتگی دارد .پــس میتــوان ادعــا کــرد کــه رابطــۀ
متقابلــی میــان آنهــا وجــود دارد کــه بایــد بیشــتر دربــارۀ آن
مطالعــه و بررســی شــود .بــا توجــه بــه نتایــج مصاحبههــا،
میتـوان بــه الگــوی رابطــۀ بیــن شـرایط مقصد و توســعۀ گردشــگری
بــا شــادی رســید .شــکل 1ایــن الگــو را نشــان میدهــد:

شکل  :1الگوی رابطۀ بین شرایط مقصد و توسعۀ گردشگری با شادی
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ابعاد مدیریتی

عوامل فردی،
عوامل اجتماعی،
عوامل فرهنگی،
مذهب و
برنامههای متنوع

ابعاد اجتماعی فرهنگی

رفاه اجتماعی ،سرپناه و مسکن،
اشتغال ،تورم و بیکاری و
امنیت مالی

ابعاد اقتصادی

امنیت ،ضوابط و قوانین،
عوامل حکومتی ،دموکراسی،
سیاستهای فرهنگی شهر و نوع سیاستها و
تحوالت سریع و شتابان

ابعاد سیاسی

فضای تفریحی
نوع رفتوآمد،
رنگ،
دسترسی،
زیباسازی شهر،
گلکاری و
ویژگیهای شهر

ابعاد فضایی

آسایش اقلیمی و
ترافیک

ابعاد زیستمحیطی

مؤلفههای مثبت و منفی،
عوامل بیرونی و
عوامل درونی

ابعاد روانشناسی

برگزاری جشنوارهها و رویدادهای مداوم،
جاذبههای شهری،
جاذبههای گردشگری،
جاذبههای فرهنگی،
انواع گردشگری،
امکانات ورزشی و هیجانی،
مشکالت بافت،
مشارکت گردشگران و
محدودیتهای جغرافیایی
تبلیغات،
ابعاد فرهنگی،
نظر گردشگران،
ویژگیهای شهر،
زیرساختها،
آموزش و
ابعاد زیستمحیطی

شهر شاد

جاذبه

توسعۀ گردشگری

الزمه
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مقامات شهری ،سازمانی و سیمایی،
آموزشوپرورش و بهداشت،
عوامل مدیریتی و اجرایی،
برنامهریزی و مدیریت منابع،
ِاعمال نظر مردم در مدیریت شهری و
شیوۀ برخورد با مردم

سال یازدهم  ،شماره اول ،بهار 1401

رمزبندی اولیه

رمزبندی محوری

رمزبندی گزینشی

102

اورکی و همکاران

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

بــا توجــه بــه نتایــج استخراجشــده از مصاحبههــا،
میتــوان ادعــا کــرد کــه مقصــد شــاد و توســعۀ گردشــگری
در یکدیگــر تأثیرگذارنــد .بــه ایــن ترتیــب ،مقصدهــای شــاد،
بــا بهبــود ابعــاد فضایــی ،روانشناســی ،اقتصــادی ،سیاســی،
زیســتمحیطی ،مدیریتــی و اجتماعی ـ فرهنگــی خــود،
نهتنهــا فضاهــای مناســب و شــادی را بـرای گذرانــدن اوقــات
فراغــت شــهروندان ســاکن آن شــهر فراهــم میکننــد ،باعــث
جــذب گردشــگر و رضایــت و تجربۀ مثبت گردشــگران میشــوند
و ،از ایــن طریــق ،زمینۀ توســعۀ گردشــگری در آن مقصــد را فراهم
میکننــد .از طرفــی دیگــر ،بــا بهبــود زیرســاختهای گردشــگری
ماننــد جاذبــه و الزمــه در مقصــد ،عــاوه بــر اینکــه زمینــۀ جذب
گردشــگر و توســعۀ گردشــگری را فراهــم میشــود ،ســاکنان هــم
میتواننــد از فضاهــا و امکانــات موجــود ب ـرای گذرانــدن اوقــات
فراغــت خــود اســتفاده کنند.
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